UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
Núcleo de Estudos de População Elza Berquó
Av. Albert Einstein 1300
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” -Campinas/SP

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar da disponibilização de seu curriculum para o site SOMOS MAIORIA,
contando sua história de vida e suas perspectivas profissionais, divulgando seu curriculum com seu nome e contatos e com
sua foto. O objetivo do site é que possamos ampliar a empregabilidade de populações vulneráveis através da
disponibilização de currículos virtuais de grupos sociais vulneráveis, com escopo de profissionalização e empregabilidade
de tais pessoas, como medida para enfrentamento ao tráfico de pessoas e a consequente erradicação do trabalho em
condições análogas à escravidão.
O site é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho e do NEPO/UNICAMP, no âmbito do Observatório
das Migrações em São Paulo. Maiores informações sobre o projeto poderão ser obtidas em: http://www.nepo.unicamp.br
Caso o(a) Sr.(a) concorde em participar, faremos uma entrevista perguntando sobre sua história de vida e suas perspectivas
no que se refere à inserção laboral que serão disponibilizados no site.O senhor (a) ainda fornecerá informações sobre seu
curriculum profissional para divulgação do mesmo no site.
A sua participação é livre e voluntária. O(a) Sr.(a) poderá se recusar a participar da entrevista ou, mesmo depois de
ter concordado em participar, poderá desistir a qualquer momento, caso considere necessário. As entrevistas serão
gravadas ou anotadas e disponibilizadas juntamente com seu curriculum profissional e sua foto, caso concorde, a fim de
que o contratante possa conhecer melhor sua experiência de vida e profissional.
O entrevistador deverá responder a todas as suas dúvidas antes que o(a) Sr.(a) concorde em participar da
entrevista.
A entrevista é totalmente sigilosa, somente serão divulgadas as informações e seu nome com esta sua autorização.
As entrevistas e demais informações poderão, ainda, ser utilizadas para fins acadêmicos, sendo que neste caso, seu nome e
qualquer informação que possibilidade sua identificação pessoal não será divulgada; neste caso, serão utilizados nomes
fictícios.
Sempre que quiser, o(a) Sr(a) também poderá pedir outras informações sobre a pesquisa, entrando em contato
com a coordenação do Observatório das Migrações em São Paulo através do telefone (19) 35215918, na UNICAMP.
Caso o(a) Sr.(a) concorde em participar da entrevista, divulgar seu curriculum e autorizar sua foto, este documento
impresso deverá ser assinado e entregue ao entrevistador, ficando uma cópia impressa ou digital com o Sr.(a) antes da
realização da entrevista.
Diante do exposto:
Pelo presente instrumento, eu, abaixo identificado, autorizo o Núcleo de Estudos de População Elza Berquó da
Universidade Estadual de Campinas e o Ministério Público do Trabalho, a utilizarem e divulgarem as informações por
mim fornecidas para o site SOMOS MAIORIA, onde constarão minha história de vida e perspectivas profissionais,
incluindo meu nome completo e dados pessoais, fotos e curriculum - para fins de divulgar meu perfil profissional na busca
de emprego -, sem limitação de tempo e/ou edições, em material de divulgação e exibições na mídia impressa e digital.
Autorizo, o uso das informações, imagens e curriculum, por mim concedidos para o Núcleo de Estudos de População
Elza Berquó (NEPO-UNICAMP) e para o Ministério Público do Trabalho, responsáveis pelo site SOMOS MAIORIA,
que divulgarão as informações e imagens, da forma que melhor lhes aprouver, notadamente para toda e qualquer forma de
comunicação ao público e à comunidade científica nacional e internacional, tais como material impresso, CD (compact
disc), CD ROM, CD-I (Compact Disc Interative), home video, DAT (digital áudio tape), DVD (digital vídeo disc), rádio,
radiodifusão, televisão aberta, fechada e por assinatura, em circuito fechado, bem como disseminação via Internet,
incluindo YouTube, sem limitação de tempo ou de número de impressões/edições, material de divulgação e exibições, no
Brasil e/ou no exterior.
São Paulo, _____de________________de 2019.

Assinatura: __________________________________
Nome:
CPF:
Endereço:____________________________________ cep

Município_____________________

Entrevistador Nome: __________________________data_________________assinatura__________

